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       PROGRAM                       

•	 Anna Widén, årets vedskulpturkunstner: Anna presenterer 
arbeidet med skulpturen og snakker om sitt kunstnerskap. 
Hun viser også en fotoutstilling i biblioteket. Anna har i flere 
år arbeidet med skulptur ute i skogen, i fjellområdene, ved 
kysten og på mer urbane plasser som parker og hager (Land 
Art). Hennes skulpturer og arbeider er å finne på Dokka, 
ved Glasslåven/Gran og i skogene på Hadeland der hun bor 
og arbeider. Hun jobber internasjonalt med utstillinger og 
utsmykkingsoppdrag (kunst i offentlig rom). 
Christian Anton Smedshaug, økonom fra AgriAnalyse, 
kveldens hovedforedrag: ” Ny SKOGindustri  - HVA SKAL 
TIL?”  Christian Anton har vært daglig leder i AgriAnalyse 
siden 2011 og arbeider bredt med spørsmål knyttet til 
økonomi, utvikling og verdikjeden for norsk jordbruk. Han 
har de siste årene holdt flere foredrag om landbruk, politikk 
og økonomi, og deltatt i en rekke debatter og paneler. 
Smedshaug har ofte en historisk og idehistorisk vinkel på sine 
foredrag og i sine mange utgitte bøker om temaet. 

•	 Emil Haug, tømrer fra Søndre Land, holder foredrag 
om massiv tre. Massivtreelementer er trematerialer i ulike 
dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss 
lagvis og sammenføyd, og Emil vil gi oss en innføring i dette. 

•	 Hov Biovarme holder foredrag om vannbåren 
varmeleveranse, og deres planer for bioenergi-anlegg på Nye 
Hovli Omsorgssenter som bygges i Søndre Land. 

•	 Poesi: Tone Gellein resiterer dikt av Bjørnstjerne Bjørnson 
med akkompagnement av Haldor Røyne. 

•	 Minikonsert med Halldor Røyne. Haldor er i år aktuell med 
utgivelsen Slåtter etter bestefar, og er en kjent musiker i og fra 
Søndre Land. Han spiller i flere band, blant annet sammen 
Frida Ånnevik og turnerer nasjonalt.

 
 Fri inngang.  
              Salg av mat og drikke (Land Catering) og åpen                                        
              utstilling fra kl. 18.00

          Vedskulpturer til Tid for Tømmer : 
          2014: LOGO – Sami Rintala / Daggur Eggertsson (FI/IS/N)
              2015: Vedvirvel – LINGE&STUB (N)
              2016: Tremuseum – Carl von Weiler (GB)
              2017: BARO JAKK – Erlend Leirdal (N)
              2018: FALL - Anna Widén (N/S)

FOTOUTSTILLING i biblioteket:

HÄNDELSER – Temporär skulptur i natur 2005-2016, Anna Widén
Jag har i flera år arbetat med skulptur ute i skogen, i fjällområden, 
vid kusten och på mer urbane platser som parker og trädgårdar. 
Skulpturerna har blivit till som en utveckling av det som redan 
finns i landskapet. Drivkraften har varit frihet. Inga vägger, tak eller 
strukturer som står i vägen för opplevelsen av rummet. 

Fotografierna i denna utställningen utgör en tillbakablick på en 
betydelig del av min konstnärliga verksamhet som, på grund av 
sin temporära form, bara varit tillgänglig for publik under en viss 
tid. Stubbar, kvist ocj trädrötter har varit grundlag för många olika 
arbeten, presenterade både inne och ute, som skulptur, installation 
ovh tekning, några vidarefört som avgjutningar i brons och betong, 
andra som temporära platssecifika arbeten.

Vedskulpturen 2014 - 2018 
Uten annet enn muntlige direktiver inviterer Madstun/Tone  
Myskja og Jon Balke for femte gang en kunstner til å skape årets  
vedskulptur i Søndre Land:
Vedskulpturen skal fange blikket både for gående og kjørende på begge 
veier. Skulpturen skal fungere som en inspirator for  
lokalmiljøet og være et landemerke. Derfor bør man vurdere volum og 
form ut i fra sakte forbi passering, nærkontakt og 10 sekunders blikk 
som forbikjørende på RV 34. Den skal ha en type stramhet og presisjon i 
formen som løfter den ut av vanlig vedstabling. Skulpturen skal utfordre 
sitt medium - veden -  og sånn sett inspirere til kreativitet for alle som 
har ‘vedasjuka’: “se, dette kan man også gjøre!”

Arbeidet med prosjektet er godt gjennomtenkt og kunstnerne bak er 
tett på gjennom hele prosessen. Som produsenter skriver de  
søknader, finansierer og gjennomfører hvert år ned til vedlikehold 
av gress og vokst rundt gjerne i samarbeid med grunneiere,  
kommunen og frivillige. Hovedsaken er å finne en  
kunstner som jobber godt med tre som materiale.  
Videre ønsker Madstun å både kunne utfordre og inklu-
dere lokalsamfunnet. Å få folk til å få et aktivt forhold til 
skulpturen er et viktig tema i arbeidet. Det er nye ideer 
hvert år og på den måten knyttes det spenning årets  
kunstner og årets idé. 

    TØMMERKULTUR 
I SØNDRE LAND FOLKEBIBLIOTEK
     FREDAG 15.  JUNI KL.  18.30
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Årets vedskulptur FALL 
Fra en samtale med Anna Widén –  
tekst og foto Tone Gellein

Nå er det den femte vedskulpturen 
som skal få form og plassering. I år ble 
fjorårets skulptur liggende gjennom 
hele vinteren på grunn av kulde og mye 
snø, og mange ønsket at den aldri skulle 
forsvinne. Nå finns bare bilder og minnet 
tilbake. ‘Jeg skal hoppe etter Wirkola’, sier 
Anna lett skrekkslagen når vi snakker om 
begeistringen rundt Baro Jakk.
Vi stuper rett inn i diskusjonen rundt behovet 
for at kunst skal vare evig og det faktum at 
ingenting er permanent. Widén forteller om 
en Land Art-skulptur (kunst i landskapet 
hvor naturen selv er hoved materiale) i 
Kjerringøy, Lofoten hvor grunneieren blir så 
glad i arbeidet at han vil hindre at det blir 
en fullstendig del av naturen, brytes ned og 
forsvinne. Kunstnerne argumenterer for ’nei – 
dette er ikke verkets intensjon og du risikerer 
å bryte åndsverksloven’.  Grunneieren ’redder’ 
skulpturen fra å drive nedover et vassdrag, 
men setter tilbake verket til sitt opprinnelig 
sted etter påtrykk fra kunstnerne, som nå 
har reist fra området. Historien om akkurat 
dette verket ble at det forsvant: Hele arbeidet 
desintegrerte, ble ført tilbake til en stigende 
elv og videre ut i havet.
Vi sørger gjerne over at noe fint går fortapt, 
ønsker å la i hvert fall noe være evig, som 
kunst, støpt i jern, satt på sokkel, bak et glass: 
alt menneskets behov for evighet og samtidig 
som en flukt fra dødens faktum.
- Vårt forhold til naturen er presserende. Vi må 
forstå hva det er, sier Anna. Fødsel, liv og død og 
den dramatiske forutsetningen for alt liv, døden. 
Vi lever i en lineær tidsforståelse og dette hindrer 

oss i å møte den økologiske krisen. Og jeg tror at 
skal mennesket som art overleve må vi endre vår 
tidsforståelse.

Opplevelsen av menneskeheten, viljen 
til det permanente står i dyp kontrast til 
forbrukskulturen av bruk og kast. Hva skal 
være bestandig? Hva skal vi som samfunn 
velge å å være for bestandig, som en skulptur 
i betong eller bronse, og dermed bidra til å 
skape en fremtid for en ny bronsealder i vår 
tid, en gang i framtiden. Kunst kan bidra til å 
skape behov for nye bestandigheter. 
 
- Vi kan jo ikke få alt hele tiden, ting forsvinner. 
Men Land Art og stedspesifikke kunstprosjekter, 
som vedskulpturen, gir folk en unik mulighet 
til komme kontakt med nye ting, i kontakt med 
vesentlige ting i livet via noe som vi ofte tar for 
gitt. Å ’bruke’ natur som materiale er som å koble 
seg på en strøm av energi. Som er der.
Temporære kunstformer er altså flyktige 
kunstformer som er tidsavgrensede. Hvordan 
kan vi forsone oss med konseptet og 
virkeligheten? Når hennes egne skogsverk 
prosjekter faller fra hverandre og går tilbake 
til naturen – nei, hun kjenner ingen sorg. 
Det er helt i tråd med ønsket og konseptet, 
selve tilbakeføringen, det temporære, det 
tidsavgrensede. Men hvis noen bevisst 
ødelegger et verk, er det noe helt annet. 

Å forsone seg med practical reasons.
Å jobbe med skulptur  har en del praktiske 
forutsetninger og man trenger riktig mengde 
motstand i arbeidsprosessen sånn at man 
ikke går lei. Hver dag som går med er med på 
å skape verket. I arbeidet med Etter Skeid og 
avstøpingen av former for å lage treskulpturen 
til en værbestandig betongskulptur, jobbet 
Anna tett opp mot sin egen tålegrense. Men 
hun valgte å gjøre jobben selv, framfør å 
ansette en assistent.
I  skulpturarbeidet er Anna storforbruker 
av metallbånd og skruer. De praktiske 
forutsetningene spiller inn og er viktige. 
Nye verktøy fra Japan bidrar til nye 
muligheter og skaper dermed rom for 
uventede uttrykk i hennes kunstarbeid. 
Men hun er likevel ikke en naturfanatiker, 
Anna er storforbruker av metallbånd 
og skruer. Og koblingen av industrielle 
hjelpemidler og det man finner i skogen er 
synlig i mye av det hun gjør.
Anna hadde lenge Oslo som base for sitt 
liv og kunst, men merker at noe oppleves 
trangt. Hun oppdager sin lave toleranse for 
avbrudd og fragmentering, og forstår at hun 
trenger sammenhengende tid å jobbe i. Jeg 

kommenterer at i verkstedet hennes finns 
verden: Utsikt til vidstrakte kulturlandskaper 
på Hadeland. Inne innsamlede greiner som 
kan være nytt arbeidsmateriale for nye 
utstillinger, arbeid på vei og mengder av 
high-tech verktøy og arbeidsbenker, boksene 
med treskjærer verktøy fra Japan, tegninger 
i kull og tusj på veggene, og et hjørne for 
kaffe og te. Lokalet i enden av en stor låve er 
isolert og har varmepumpe, men heldekkende 
arbeidsdresser over to-lag ull er nødvendig 
i de hardeste delene av en Innlandsvinter. I 
intense arbeidsperioder er Anna på verkstedet 
opp mot ti timer i døgnet, også i helgene. 
Hun rir sin hest på morgenen og triller med 
el-sykkel ned til verkstedet, som hun bruker 
i det bakkete landskapet på Hadeland opp 
til Glasslåven hvor hun sitter i styret, eller 
innom en skole for et nødvendig møte og 
oppfølging i rollen som kunstkonsulent for 
nye utsmykninger og kunst i offentlige rom. 
Å sette ord på prosessen er litt underlig, 
bemerker Anna ettertenksomt og samtalen 
fortsetter i timevis, om kunsten og livet, 
kunsten i livet og hvordan kunst kan berike og 
bidra i alle folks liv, også på landsbygda hvor 
det er langt til de store institusjonene i byene.

Årets vedskulptur: Verket skal bli en del av 
landskapet og i mindre grad et objekt plassert 
på stedet. Integrering og bevegelse er temaer. 
Vedskulpturen skal illudere en vannstrøm 
som kommer ut av, går ned i landskapet 
og ’flyter’ ut i Randsfjorden. En bølgete 
bevegelse. Hun har selv noen fordommer 
mot ved. Det er stivt og kubbete og 
spørsmålet er om kunstneren selv kan snu om 
på sine fordommer mot ved som materiale. Å 
gjøre om på den kantete veden til bølgende 
bevegelse? Å jobbe stedsspesifikt er en form 
som forholder seg til stedet, hva kan plassen 
lades med? Noe som gjør om plassen til noe 
annet enn det det er fra før av. Widén ønsker å 
synliggjøre en bevegelse som fra før av ligger 
i landskapet. Ja, den bølger nedover, den gir 

rom for mange assosiasjoner, og i tillegg til 
ved er ørder materiale, og strips for holde 
greinene sammen – en sikring.  
FALL i FALL ligger der. Gå og se selv.
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 B a d e p l a s s e r  i  S ø n d re  L a n d
Randsfjorden 

 
1. Kråkvika, Hov (dronefoto: Bjørnar Iversen)

Ligger ved Randsfjorden, bare en kort spasertur rett vest for 
Hov sentrum. Her er det fin sandbunn og stort friareal rundt. 

Det er sandvolleyballbane i 
tilknytning til plassen. 

Dette er en ofentlig 
badeplass.

 
 

        2. Sagvika, Odnes

Badeplass på Odnes ved Randsfjorden. 
Nedkjøring ved Kronborgsbrua. Vakkert 
med utsikt mot Odnes Sag og  
Volleyballbane, klatrehus/sklie,             
griller, stupeflåte, utedo. Båtbrygge.

  
 

 
          

 
3. Mølleparken, Holmen (foto: Bjørnar Iversen)

Ligger i tilknytning til Holmen mølle.  Båthavn, badeplass 
og en stor gressplen. Området utgjør den nederste delen av 

kulturstien langs Fallselva. Plassen ligger på kommunal grunn, 
men drives av Holmen vel.

 
 

4. Grimebakken ligger ved Randsfjorden rett vest for Grimebakken.  
     Plassen driftes av Enger vel 

 
       

 5. Lomsdalssæ`n, Lomsdalen (foto: S. F. Aune)

Ligger på vestsiden av fjorden ved utløpet av 
Lomsdalselva. Fin badeplass. Utgangspunkt for turen 
Lomsdalsæ’n – Slotthaugen. Denne traséen er ryddet og 

merket. Drives av Ringelia og Bjørnerud vel. 

 
 

6. Evenstua, Ligarda (foto: Opptur)

Ligger i Ligarda på vestsida av Randsfjorden. Fint 
samlingssted med båtplasser og mulighet for 
bading. Ligarda vel har ansvaret.

 
  

    7. Brakarbrygga, Ringelia (foto: Opptur)

Ligger i Ringelia på vestsida av 
Randsfjorden.

 

 

2.

4.

8. Monsestuelandet, Halmrast

Ligger i Halmrast.  Her finner du landets første fyrtårn ved 
ferskvann. Paviljong, toalett og arkitektekttegnet gapahuk. 
Båtbrygge. Drives av Halmrast grendelag.

 

2.

9.
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 B a d e p l a s s e r  i  S ø n d re  L a n d

4.

Landåsvannet 

10. Brennodden, Landåsen  
(foto: Erland Jensen)

Brennodden ligger ved saga. Plassen drives 
gjennom et samarbeidsprosjekt mellom 
velforeninga, fiskerforeninga og skolen.  
I tillegg til badeplass er det tilrettelagt med 
fiskebrygge.  
Fint utgangspukt for tur rundt Landåsvannet.

Trevatn
11. Vassendlandet

Ligger i nordenden av Trevatn, langs fylkesveien 
mellom Fall og Raufoss. Her er det en fin 
badestrand. Kano kan leies hos Ole Tom Søhagen, 
tlf. 91708011. Vassendlandet er dessuten et flott 
utgangspunkt for skogsturer både på beina og på sykkel.
 
12. Trevatn velpark
 
finner du i sørenden av Trevatn, også
den inntil fylkesveien. Handikap - brygge
og toalettanlegg.  
Skjerraelva kultursti
går fra vel-parken på Trevatn
oppover langs Skjerraelva. 
Velforeningen på Trevatn

13. Skrankefoss

Ligger langs Fylkesveien mellom Fall og 
Raufoss. Fallselva kultursti går fra Trevatn til 
Randsfjorden. Det pågår et arbeid med å fornye 
stien. Sommeren 2008 ble den ryddet og merket 
mellom Land tresliperi og Skrankefoss.  
Kulturstien omfatter 20 informasjonstavler som viser 
industrihistorien i tilknytning til elva.

8. Monsestuelandet, Halmrast

Ligger i Halmrast.  Her finner du landets første fyrtårn ved 
ferskvann. Paviljong, toalett og arkitektekttegnet gapahuk. 
Båtbrygge. Drives av Halmrast grendelag.

 

11.

1.

3.

5.

6.

7.
8.

10.

12.

9. Meierilandet, Fluberg

Ligger nedenfor Fluberg stasjon. Flott båthavn med 
gjestebrygge. Fine bademuligheter.  
Fluberg vel har ansvar for anlegget.

9.

4.

13.
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Aksjon		
TURMÅL				

2018                                 S  Ø  N D  R  E     L  A N D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

               TUR MED KJENTMANN: 
                                    Mai:		14.,	22.	og	28.															August:						13.,	20.	og	27.	

                  Juni:			4.,	11.,	18.	og	25.								September:	3.	og	10.	

                  Juli:		Ferie				
																					Se	startkort	for	mer	info.							

																														 Ta med mat og drikke hvis ikke annet står.  

Ar r. :	L a g	og	f	o	r	en i nge r	i		s	ama rbe id		med		F	r i v i l	l i gsent ra l en		og		F	o	l	k	ehe l sekomi te e n		i		S ønd re		Land		
 
 

 

Aksjon turmål 2018. Nå med egne turkort! 
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Aksjon turmål 2018. Nå med egne turkort! 

Aksjon turmål er en årlig turaksjon  
i hele Søndre Land kommune. 
I 2018 lanseres et nytt konsept med bruk av såkalte  
turkort. 

For 2018 er det laget 12 turkort for aksjon turmål, i tillegg til 
et eget startkort som man klipper de ulike turene. På  
startkortet står også dato for turer med  
kjentmann. 

Startkort og turkort for alle 12 turmålene finner dere i pdf på 
SL kommunes hjemmeside . Disse vil også finnes i papirfor-
mat i servicetorget, Bjørnen, Joker og andre samlingspunk-
ter omkring i kommunen. 
Startkortene i pdf'er laget i et fint format for  
mobilskjermer, eller de kan printes ut på papir.
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Kraftfull opptur for friidretten i Søndre Land
 
Friidretten i Søndre Land har tradisjoner fra tidlig 1900-tall, og de 
«litt oppi åra» husker sikkert glansperioden på 60- og 70-tallet.  

Mange år med gode 
resultater og et 
voksende miljø førte 
til en rehabilitering 
av banen på Hov 
stadion i 1974, noe 
som viste seg å gi et 
ytterligere oppsving 
for friidretten. 
Aktiviteten i klubben 
lå litt nede midt ved 
årtusenskiftet. I denne 
perioden ble Land 
friidrettsklubb dannet 
som et særidrettslag 
for friidrett i Nordre og 
Søndre Land. Det siste 
tiåret har aktiviteten i 
Søndre Land il friidrett 
sakte men sikkert 
jobbet seg oppover 
igjen.  
Den tidligere  
lengde- og 

tresteghopperen Sæmund Moshagen startet opp med friidrettslek 
for barn i 2009, og treninger for ungdom året etter, og etter et par års 
aktivitet hadde de 60 barn og unge med i organisert friidrettstrening. 
Noen av ungdommene ble interessert i å trene mer og utvikle seg til 
gode friidrettsutøvere, noe som satte ytterligere fyr på trenergnisten 
til Sæmund. Med sitt kraftige friidrettsengasjement og tidligere 
utøvererfaring gjennom blant annet 12 år som seniorutøver har han 
det siste tiåret jobbet frem et særdeles levende friidrettsmiljø hvor 
det presteres både sosialt og resultatmessig. Det siste tiåret har vi 
vært vitne til en rekke solide prestasjoner i aldersbestemte klasser. 
Prestasjoner som vi finner høyt på de nasjonale resultatlistene. 
 

SLIL Friidrett med storeslem i vinterens innendørs-NM
Årlig arrangeres det innendørs UM (Ungdomsmesterskapet) og NM 
for friidrettsfolket. Mesterskapene får stadig høyere oppslutning pga 
utviklingen av innendørsanlegg og bedre muligheter for flere til å drive 
med helårsidretter. Denne vinteren hadde Søndre Land IL Friidrett med 
hele fire utøvere i NM og seks utøvere i UM. Det var ikke nok at de bare 
deltok, de utmerket seg med mange finaleplasser og hele sju medaljer 
til sammen. 
Totalt har nå sju av dagens utøvere i klubben vunnet medaljer i 
offisielle norske mesterskap, og fire av dem er blitt norske mestere en 
eller flere ganger (Fatou, Josue, Caleb og Telma). Da Christian Kongolo 
vant sølv i UM i tresteg som 16-åring i 2012 var han tidenes første 
medaljevinner fra Søndre Land i et offisielt norsk friidrettsmesterskap.
Klubbrekorder for fall. Det er ikke å legge skjul på at trener Sæmund 
har sin styrke innen de eksplosive grenene, men ikke bare innenfor 
hans øvelser lengde og tresteg. Nye klubbrekorder i både løp, hopp og 
kast har stått for fall de siste årene. Klubbrekorder som ble satt for snart 
100 år siden har «endelig» blitt nedkjempet av unge lovende utøvere. 
Men fortsatt finnes det klubbrekorder som ble satt for snart 100 år 
siden. Blant annet i lengde med 6,60m satt av Arne Hornslien i 1930, og 
200m med 23,4 sek satt av Arne Skaugerud i 1938. 
 
På damesiden er ikke rekordene like gamle. Kanskje naturlig nok, når 
kvinneidrett ikke ble satt ordentlig på kartet i Norge før på 70-tallet. 
Av gamle klubbrekorder på kvinnesiden har vi Eivor Hoff med 33,27 
i diskos  i 1973, og Kristin Skogen med 60,9 sek på 400m  i 1979. Ei 
som har herjet med klubbrekordene på damesiden de siste årene er 
Telma Eid. Ikke bare har hun senket rekordene i flere omganger, men 
hun besitter klubbrekorder i hele ni offisielle mesterskapsøvelser! 
Dette har ført til at Telma har vært inne på rekrutteringslandslaget 
i mangekamp de siste fire årene, og representert Norge to ganger i 
Nordisk mesterskap i mangekamp. 
 
Ny opptur, ny idrettspark
Som da Hov stadion ble pusset opp grunnet oppblomstring av 
friidrettsmiljøet på 60-tallet, har også denne oppturen ført frem til et 
nytt friidrettsanlegg som sto klart sommeren 2014. Et moderne anlegg 
med rødt kunststoffdekke ligger nå og rammer inn kunstgressbanen 
ved nye Søndre Land idrettspark. Det er riktignok ikke et fullverdig 
konkurranseanlegg, men et topp moderne treningsanlegg med to til 

NM-medaljer til SLIL friidrett 
vinteren 2018
 
Ungdomsmesterskapet  

•	 Fatou Camara (15 år). Gull i kulestøt.

•	 Josue Kongolo (16 år). Gull på 60 meter og 
sølv i kulestøt. 

•	 Christoffer Tvinnereim (18-19 år). Sølv i høy-
dehopp.  

•	 Caleb Kongolo (18-19 år). Bronse i kulestøt. 

 
Jr-NM  

•	 Caleb Kongolo. Gull i høyde uten tilløp. 

 
Senior-NM  

•	 Gracia Thiama Kongolo. Gull i lengde uten 
tilløp

Josue Kongolo Gracia Kongolo

Christoffer Tvinnereid Telma Eid

Caleb Kongolo Fatou Camara

Christoffer Tvinnereim hopper
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seks løpebaner over 300 meter, høyde- og lengdegrop samt kulering.  
Nytt anlegg har ført til enda mer giv i friidretten, og bedre kvalitet 
på treningen. Den gamle grusbanen som omkranset Hov stadion 
ga mange begrensninger for de satsende ungdommene. Sæmund 
beskriver det på denne måten: 
 
”I forhold til de ungdommene som allerede da hadde fått gnisten 
tent på friidrett satte vi «innen tre år» som en horisont for hvor lenge 
denne aktiviteten ville kunne fortsette under daværende forhold før det 
enten måtte bli bedre treningsforhold lokalt eller aktiviteten med stor 
sannsynlighet ville flytte ut av kommunen for at utøverne skulle kunne 
fortsette utviklingen. Etter hvert som ungdommene ble mer og mer 
konkurransevante fikk de jo også opp øynene for at forholdene framsto 
som mer tiltalende på bortebane enn på hjemmebane. Takket være 
Søndre Land kommune ble det igangsatt bygging av nytt idrettsanlegg 
med delanlegg for friidrett (m/fast dekke). Uten den hadde sannsynligvis 
klubbens utvikling stagnert, og aktiviteten - i alle fall deler av den - 
foregått utenfor kommunen og i andre klubber.”
 
Mestringsglede 
Å bygge opp ei treningsgruppe kommer ikke av seg selv. Frafallet 
i idretten har vært til bekymring over hele landet i flere tiår, og 
det er ikke alltid like lett å balansere spissing og bredde i et lite 
lokalsamfunn. Friidretten er også en idrett hvor prestasjon og 
resultater er svært målbart, og gjennom det olympiske mottoet citius 
altius, fortius (raskere, høyere, sterkere) kan fokuset på resultater og 
sammenligninger fort ta overhånd.   

Visjonen til SLIL Friidrett er «mestringsglede».   
Sæmund utdyper dette videre:  
”Med dette menes mestringsglede uavhengig av alder og ferdighetsnivå. 
Hvis en ser for seg aktiviteten i SLIL Friidrett i ei utviklingstrapp har vi 
barn og ungdom fordelt på mange ulike trinn i denne trappa. Uavhengig 
av hvilket trinn en står på kan en oppleve gleden av mestring ved 
å få til noe i dag en ikke fikk til i går, sette personlige rekorder osv. 
Tirsdagstreningene er grunnsteinen i ungdomsaktiviteten vår, der 
grunnlaget for alt annet legges. Dette er rekrutteringsøkta der alle trener 
på basisferdigheter og grunnleggende tekniske ferdigheter innen løp, 
hopp og kast. På tirsdagene trener ungdom som per i dag er fra 11 til 22 
år sammen. For en god del av disse er dette den eneste friidrettstreninga 
i uka. Her kan de velge å forbli, eller de kan ta stegene videre til mer og 
spissere trening på andre dager i uka. Det er på denne tirsdagstreninga, 
eller på friidrettslek for barn, de har startet alle som en av dagens 
utøvere i klubben. På disse treningene går de eldste foran, er forbilder 
og trekker de yngre og mindre rutinerte med seg. De eldre og mest 
ambisiøse utøverne har mange treninger ellers i uka der de får veiledning 
på sitt nivå. Når vi deltar på stevner er alle utøvere i vår klubb på samme 
lag, uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Vi er alltid en gjeng - en for 
alle.
Vi gratulerer SLIL Friidrett med gode prestasjoner, og ønsker 
dere lykke til videre i arbeidet med gode resultater og gode 
opplevelser i både trening og konkurranse. 

Tekst: Roger Vestrum
Foto: Sæmund Moshagen

Bergegarda Grendehus feirer 30 år og Bergegarda mannskor og Hov Musikkorps bidro med feststemning 17. mai.
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Datoer for trening og oppskyting
til storviltprøve på Kongen 2018.

Juni:

Onsdag    6/6                   kl. 18.00-20.00

Onsdag    13/6     kl. 18.00-20.00

Onsdag    20/6                 kl. 18.00 -20.00

Onsdag    27/6                 kl. 18.00 -20.00

Lørdag     30/6                  kl. 11.00 -13.00

August:

Onsdag     8/8                   kl. 18.00 -20.00

Onsdag    15/8                  kl. 18.00 -20.00

Onsdag    22/8                  kl. 18.00 -20.00

Lørdag     25/8                  kl. 11.00 -13.00

Onsdag    29/8                  kl. 18.00 -20.00
Tjuvholmen, foto: Bjørnar Iversen

Stolpejakt og 
turorientering  Rond O-lag 
2018 sesongen

 

Rond O-lag har tilrettelagt for stolpejakt 
i Søndre Land også dette året. 
 
Laget har satt ut stolper i to områder, i  
Hov/Fall –området og i  
Odnes-området.   

Stolpene i vår kommune  ble utsatt tidlig 
i mai og var tilgjengelig for jaktstart til 
samme tidspunkt som nabokommunene, 
Gjøvik, Østre og Vestre Toten.  

Oppstart rundt 12. mai. 
 
Kartene vil bli sendt ut med posten og lagt 
ut i forretninger og på bensinstasjoner.

Turorienteringa i skogen planlegges i år 
lagt til områdene dekt av kartene: Hovde-
Haraldsrud, Brennabakka og Attjern.  
Siden det har vært store snømengder i de 
aktuelle terreng, og noen av områdene 
ligger  

noe ”dølint” til, planlegges oppstart  i 
midten av juni. I bakliene særlig i Hovde/
Haraldsrud og Attjern områdene tiner 
snøen særlig seint, så derfor en så sein 
oppstart.  
 
Eksakt tidspunkt gis på Facebook og på 
plakater oppsatt rundt om i kommunen.
 
Deltakerkonvolutter vil som tidligere bli å 
få kjøpt på de vanlige steder i kommunen; 
nærmere informasjon på Facebook og på 
plakater.

Rond O-lag ønsker befolkninga i vår 
kommune mange flotte turer på jakt etter 
stolper og utsatte skogsposter.  

Lykke til!

Granum i Fluberg

Sagvika, Odnes

Utleie av kommuneskogens enkle skoghusvær
(leies fortrinnsvis ut til kommunens innbyggere)

Mærithytta ved Trevatn har strøm; kr. 250,- pr 
døgn. Piggerud på Øståsen mot Gran; kr. 150,- pr 
døgn. Krokvashytta ved Krokvatnet på Veståsen, 
nesten på grensa til Sør Aurdal; kr. 155,- pr døgn. 
Snøploghytta, liten hytte som man finner med 
utgangspunkt i Varpdalsvegen; kr. 75,- pr døgn. 
Bamsebo ved Langtjernet i Enger; her skal det på 
plass en avtale med Enger Vel slik at hytta vil være 
til leie i år.  
For å avtale leie ta kontakt med Anette Sand: 
anette.sand@sondre-land.kommune.no  

 
 
 
 
 

Mærithytta. Foto: Anette Sand

Sommergudstjenester i Søndre Land:

Olsok 29. juni: Gudstjeneste på kirkelandet i  
Fluberg kl.18.00, Gitte Bergstuen. 

Søndag 1. juli: Gudstjeneste på Granum Gård, 
Fluberg, kl.11.00, Øystein Wang.  
Åpen Kafe Blåveisen etter gudstjenesten.
 
Søndag 19. august: Gudstjeneste på Kula ved  
Lomsjøen  kl.11.00. 
Arr : Søndre Land jeger og fisk og Skute  
menighetsråd.

Kula, Foto: Gitte Bergestuen
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SOMMERTURER  DNT GJØVIK/BARNAS TURLAG:

  For mer info om turene: www.http://gjovik.dnt.no

Onsdag 6. juni  
RUNDTUR VED GRANUM GÅRD I FLUBERG, S. LAND  
Samkjøring til Granum gård der gåturen starter. Rundtur på ca. 2 t, 
bl.a. på den gamle ridevegen, før vi avslutter turen på Granum, der 
det er mulighet til å kjøpe kaffe og sveler. Etterpå får vi omvisning 
på gården, som tidligere var lensmannsgård, skysstasjon og 
landhandel, og som ble drevet som pensjonat fra 1930 til 1975. 
Stedet er spesielt kjent for storslått utsikt over Randsfjorden. 
Turledere: Unni Skaugrud, tlf. 951 56 434, og Liv Hellerud Sløttet, 
tlf. 915 91 820 Oppmøte: Circle K Hov kl. 17.45 eller ved Granum 
gård, Granumsvegen 6, kl. 18.00
 
Torsdag 7. juni  
KVELDSTUR PÅ TREVATN, S. LAND  
Vi går til utsiktspunktet Sæterhaugen og herfra til Eftashaugen. 
Deretter tar vi en annen sti tilbake til parkeringsplassen. Stort 
sett fine stier med noen bratte kneiker. Turen tar ca. 2 t + pauser. 
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734, og Sidsel Hammerstad, 
tlf. 911 59 577 Oppmøte: Parkeringsplassen mellom Landheim og 
Lønnfisket kl. 18.00. 
 
Søndag 10. juni  
I JOSEF ELVEBAKKENS FOTSPOR PÅ ØSTSINNIÅSEN, N. LAND  
Vi følger en gammel setersti til Gardsetera. Vi ser steder der 
eneboeren Josef Elvebakken oppholdt seg. Turen tar ca. 5–6 t + 
pauser. Turleder: Tore Røbergshagen, tlf. 481 01 357 Oppmøte: 
Østsinni kirke, Østsinnilinna 217 (fv. 162), kl. 10.00.
 
Torsdag 14. juni  
ASKVIKSETRA PÅ VESTÅSEN, S. LAND  
Vi kjører til Hemsetra. Vandring 5 km på nyrestaurerte stier og 
seterveger i variert skogsterreng . Stiene er ryddet av Ringelia 
Idrettslag og Hele Vestsida, og etter ca. 2 km kommer vi til en 
gapahuk , et passelig mål for de minste denne kvelden.  
Turledere: Odd Nydal, tlf. 971 48 280, og Kari Løken Kalsnes, tlf. 
959 95 735 Oppmøte: Dokka stasjon kl. 17.30 eller ved Brakar gård 
langs fv. 245, hvor vegen til Hemsetra tar av.
 
Søndag 17. juni  
VEALØYSA, N. LAND  
Vi kjører opp Leppdalen forbi Nordgardene og parkerer ved  
Fjeldheim. Derfra  oppover langs en gammel ferdselsveg forbi 
Stuvegardene og opp via Skardtjern og til det vakre utsiktspunktet 
Vealøysa, som er dagens turmål, 900 moh. Vi bruker ca. 1,5 t hver 
veg. Turledere: Ingrid Haug, tlf. 977 55 050, og Erland Øversveen, 
tlf. 976 87 575 Oppmøte: Dokka stasjon kl. 11.00 eller Fjeldheim 
skole kl. 11.30. 

Torsdag 21. juni  
RIDEVEGEN–GAMLE GJØVIKVEG, S. LAND  
Starter ved østre enden av Landåsvatnet og går Trettsvevegen, 
ridevegen og gamle Gjøvikveg videre til Granum gård øverst i 
Fluberg. Hele turen er på 9 km. En del av en rundtur på i alt 25 km. 
Den går på sti i vekslende landskap med granskog, kulturlandskap, 
gårdstun og flotte utsiktspunkt. Den tar ca. 3 t + pause. Turledere: 
Mari Lundby, tlf. 970 19 495, og Lise Lundby, tlf. 466 16 148 
Påmelding: Innen 20. juni til Mari Lundby (pga. samkjøring ) 
Oppmøte: Avkjøringa til østre enden av Landåsvatnet kl. 17.30. 

Søndag 24. juni 
ROTARYSTIEN PÅ NORDSINNI VESTÅS, N. LAND  
Vi kjører på Kistefoss vegnett via bom fra Kverndalskroken (avgift 

kr 100,-) til «Carl Berners plass». Felleskjøring til startpunktet for 
turen ved Skålvatnet. Vi passerer verdens mest idylliske setergrend i 
Våvelsdalen. Følger sti mot Blautmyrputten og over noen høydedrag 
med tørr sti og fin utsikt. Dagens mål er Kråkhugusætra,  4 km. 
Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 41 293, og Jan Kolbjørnshus, tlf. 
906 53 217 Oppmøte: Dokka stasjon kl. 10.00 for samkjøring. 

Lørdag 30. juni  
LANGS GAMMEL SETERSTI PÅ NORDSINNI ØSTÅS, N. LAND  
Samkjøring til Hognsetra i Vest-Torpa (bomvegspleis: kr 60,-). Turen 
ender på Leikarvold, Hognsetra er ei trivelig klynge av flere setrer 
hvor vandringen sørover åsen fram til Dæhlibygda starter.  5–6 t med 
små og store pauser. Turleder: Tor Arne Vinjarengen, tlf. 957 39 938 
Oppmøte: Leikarvold idrettsplass, Dæhlilinna 148, Dokka, kl. 9.00.

Søndag 29. juli  
TUR I SYNNFJELLET, N. LAND  
Oppstart ved Svinning bru,  opp til Svinningsætra og stien videre  til 
fjells opp gjennom Vakkerdalen. Vegen videre avhenger av været. 
Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 41 293, Hans Lysen, tlf. 986 35 
334, og Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217 Oppmøte: Svinning bru, 
Synnfjellvegen (fv. 196), ca 3 km forbi Synnfjellporten Kafé, kl. 10.00.
 
Søndag 12. august  
ORIENTERING OG BÅLKOS, DOKKA, N. LAND  
Enkel orientering for barn i skogen ovenfor Dokka. Ungene er 
stifinnere og finner poster ved hjelp av enkle kart som deles ut. Vi 
rusler et kort stykke langs lysløypa til ballsletta, hvor vi lager bål og 
kan varme nista vår. Turleder: Robert Steigedal, tlf. 482 45 345  
Oppmøte: Klubbhuset ved fotball- og skistadion i Øvre Smebyveg på 
Dokka kl. 11.00. 

Onsdag 15. august  
VESLE SKJELLINGSHOVDE, VESTÅSEN, S. LAND  
Vesle Skjellingshovde er med sine 860 moh. den høyeste toppen i 
Skjellingshovde naturreservat, og danner grensepunktet mellom 
kommunene Søndre Land, Nordre Land og Sør-Aurdal. Vi kjører inn 
på åsen fra bomvegen ved Fluberg bru og starter vandringen fra 
Buvatnet. Turlederen har nøkkel til bommen slik at vandringen på 
grusveger ikke blir for lang. Ingen sti til toppen.  
Turleder: Lars Grøholt, tlf. 901 81 465 Oppmøte: Ved krysset på 
vestsida av Fluberg bru (fv. 245) kl. 18.00 (ved hjortefarmen). 

Søndag 19. august  
HOLMVASSDAMMEN PÅ VESTÅSEN, N. LAND  
Idyllisk tur for hele familien i åpent skogsterreng, 3,3 km hver 
veg. Vi går samme veg tilbake. Turlederne forteller historien om 
sagbruksaktiviteten som vi ser restene av, langt inne på åsen. 
Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 41 293, Jan Kolbjørnshus, 
tlf. 906 53 217, og Hans Lysen, tlf. 986 35 334 Oppmøte: Dokka 
stasjon kl. 10.00 for felles kjø- ring på bomveg (automatisk bom 
med kortbetaling; avgift kr 100,-) til Vestersetrene, hvor vi starter 
vandringen.
 
Onsdag 29. august  
RUSLETUR SYNNFJELLET PÅ TVERS, N. LAND 
Heldagstur (væravhengig) fra Lenningen til Krokhølen via 
Spåtindtoppen, Nordre Lands høyeste topp (1 414 moh.). Turen tar ca. 
10 t og er nesten 20 km lang. Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 
607, og Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735 Oppmøte: Dokka stasjon kl. 
8.00 for samkjøring.  

Torsdag 30. august  
SKOGSTUR I LAUSGARDA, S. LAND  
Oppstart ved brua over Lauselva, går på sti etter elva til Nerdalen og 
fortsetter til Skjellerud og Løkjehaugen,  kafferast og nyter utsikten 
før vi går ned igjen til brua. Turen tar ca. 2 t + pauser. Turleder: Hans 
Lysen, tlf. 986 35 334 Oppmøte: Hov stasjon (der fv. 247 krysser 
jernbanelinja) kl. 18.00 for samkjøring.

Granum i Fluberg
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                     LAND LØPSKARUSELL 2018 
Onsdag 2. mai kl. 18.30: Lyngstrand Camping. Terrengløp 400 – 3600 m. 
Torsdag 10. mai kl. 14.00: Rådhuset i Hov. Landsstafetten m. innlagt  
gateløp. Start gateløpet kl 14.00. Distanser: 400 m/750m/2400 m.  
Onsdag 23. mai kl. 18.30: Dokka stadion. Baneløp 60m, 300m, 600m og 
1500m.  
Lørdag 2. juni kl. 13.00: Hov stadion. Friidrettens dag med innlagt  
løpskarusell. Start løpskarusell kl 13.00. Distanser 370m/740m/2960 m. 
Onsdag 6. juni kl. 18.30: Lands museum. Terrengløp, 300m, 800m og 3200 m.  
Onsdag 13. juni kl. 18.30: Renseanlegget på Dokka, «folkestien».  
Terrengløp. Distanser 500m/3500 m.  
Onsdag 27. juni kl. 18.30: Kråkvika Hov. Null–løp. To runder med minst mulig 
tidsdifferanse. Runder på 600m, 800m eller 1500 m.  
Onsdag 15. august kl. 18.30: Sollisvingen Dokka, 1km sør for  
sentrum 5000m gateløp Dokka- Odnes. Sykkel for barn. Kontrollmålt løype. 
Onsdag 22. august kl. 18.30: Dokka stadion 800m og 3000 m. 3 kamp for 
barn, løp/hopp/kast.  
Onsdag 29. august kl. 18.30: Fryal skole, 2 km sør for Hov. Berg og  
dalbaneløp på bark/asfalt v/, 300 – 2400 meter.  
Onsdag 5. september kl. 18.30: Lands museum. Løp så mange runder du 
rekker på 20 minutter. Barn løper i 10 minutter. 
Premieutdeling for karusellen.  
 
Medlemmer i SLIL Friidrett og Nordre Land IL:  
Opp til og med 12 år: 20 kroner (premiering fra 3 løp). 
13-14 år: 20 kroner (premiering fra 5 løp).  
15 år og eldre: 50 kroner (premiering 5 løp) 
Ikke-medlemmer: Opp til og med 14 år: 30 kroner 
15 år og eldre: 60 kroner

MOTBAKKELØPET «FRA FJORD TIL HELVETE» 

Lørdag 16.juni 2018 kl 12.00 arrangerer Søndre Land IL 
friidrett og Søndre Land IL ski motbakkeløpet ”Fra fjord 
til Helvete” i Hov.

Løpet så dagens lys i 2015 etter en idè fra Ole Christian 
Dalby som så muligheter til et spektakulært løp 
bygget på idrettshistorie fra Søndre Land. ”Fra fjord til 
Helvete” inngår i bygdefestivalen ”Tid for tømmer” som 
arrangeres i Hov 15. og 16.juni.

Løpet starter helt nede ved båthavna ved 
Randsfjorden, og følger Fjordvegen opp til Hov 
sentrum. Nytt av året er at løypa går gjennom 
Sentrumsvegen i Hov, noe som gir en mer 
publikumsvennlig trasè. Fra Hov sentrum fortsetter 
løypa opp Lensmannsgutua, videre opp Åsvegen og 
til mål i Helvete. Løypa er 4 km lang og har en total 
høydeforskjell på vel 400 meter.

Klasseinndeling:
Løpet er åpent for deltakere i alle årsklasser, og er 
inndelt i aldersklasser med tidtaking, samt trimklasse:
*J/G 0-10 år
*J/G 11-12/ 13-14/ 15-16/ 16-19
*K/M 20-29/30-39/ 40-49/ 50+
Trimklasse uten tidtaking.

Premiering:
Deltakermedalje til alle. I tillegg er det premiering av 
de 3 beste i hver klasse, unntatt Trimklasse og J/G 0-10. 
Premieutdeling foregår fra scena i Hov sentrum kl. 
13.45. 

Påmelding innen lørdag 9 juni kl. 23.59. Online 
påmelding - du vil motta faktura automatisk i epost.

Ved spørsmål om løpet har arrangørene følgende 
kontaktpersoner:
*Lars Bjørnsveen (SLIL ski) 
  Tlf 908 89 759 

Foto: Bjørn Stuedal

Friidrettslek for barn på lørdager
Er du mellom 3 og 11 år og har lyst til å bli kjent med friidrettens ulike øvelser? 
Da er du velkommen til å bli med på Friidrettslek for barn m/foresatte i regi av 
Søndre Land IL Friidrett. Vi holder til i Søndre Land Idrettspark på lørdager kl. 
11.00-12.00. Se friidrett.slil.no for ytterligere informasjon.

Friidrett for ungdom hver tirsdag
Søndre Land IL Friidrett ønsker barn og ungdom fra 11 år til 
20+ velkommen på friidrettstrening tirsdager kl. 19.00 til 21.00. 
Vi holder til i Søndre Land Idrettspark nå i sommerhalvåret. 
Se friidrett.slil.no for ytterligere informasjon.

Motbakkeløpet  “Fra fjord til Helvete” livet opp sentrum under Tid for Tømmer 2017  
                                                                                                                       

MX-Sport Cup 9. og 10. juni:  
Søndre Land IL Fotball yngres avdeling har for 30. gang gleden av å invitere til 
cup i Hov. Turneringen er for aldersgruppen 6 – 12 år.  
Velkommen på stadion!
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Motbakkeløpet  “Fra fjord til Helvete” livet opp sentrum under Tid for Tømmer 2017  
                                                                                                                       

I 600 meters høyde, strategisk og idyllisk plassert for turgåere 
fra Søndre Land, Gjøvik og Vestre Toten, ligger skihytta og lokker 
ivrige turgåere gjennom en lang vinter. Representanter fra 
skigruppa i Søndre Land idrettslag sørger for åpen kafe lørdager 
og søndager gjennom hele skisesongen. I vinter kunne SLIL feire 
skihyttas 40-årsdag
 
Søndre Land idrettslag har alltid vært flinke til å legge forholdene 
til rette for skiaktiviteter på Øståsen . Helt siden 1930-tallet har 
rydding og opptråkking av skiløyper vært et viktig bidrag for å få 
folk ut på ski.  Etter flere timer på ski langt inni granskogen var det 
å komme innomhus for å få varme og mat i kroppen for mange et 
hyggelig avbrekk. Gjennom midten av 1900-tallet fungerte både 
Dølsetra, Sørbergsetra, Haraldsrud og Innersetra som samlingssted for 
skiløperne i området. 

 
Tidligere eier av Innersetra, Andreas Eid, var også ivrig medlem 
av Søndre Land idrettslag. Da ideen om å bygge ei egen skihytte 
opp dukket opp tidlig på 70-tallet foreslo Eid å sette opp denne på 
Sjåheimshøgda. Det var et fint sted for skiutfart. Etter noen runder ble 
det bestemt at skihytta skulle bygges der. Hytta ble bygget delvis på 
dugnad, men mest ved leid hjelp. I 1976 sto den 130 kvadratmeter 
store hytta ferdig, men den første vinteren den var i bruk var  
1977/78. Søndre Land il sto som eier, men ettersom den ligger i et 
utfartsområde som også dekker Gjøvik og Vestre Toten ga hver av 

disse kommunene et rente og avdragsfritt lån på 10.000 kr hver til 
prosjektet. Det samme gjorde Søndre Land kommune som også ga 
en del tømmer og 30.000 kr tilskudd til hytta. Laget fikk også inn noen 
kroner i tippemidler, i tillegg til at Rond O-lag støttet prosjektet med 
3000 kr mot å få benytte hytta 2-3 ganger i året. 
 
Siden skihytta ble tatt i bruk i 1978 hadde atkomsten vært et problem. 
Det var ikke veiforbindelse fram til hytta. Men i 1991 avsto grunneier 
Finn Øksne grunn til veien, og bidro i tillegg med grus. Av kommunen 
fikk skigruppa 20.000 kr til istandsettelse av veien. 
I 2002 fikk skihytta en betydelig opprusting, utført av en god gjeng 
med spreke pensjonister med hjerte for både skihytta og området for 
øvrig. 
 
Denne senvinteren, søndag 8. april, markerte skigruppa 40-årsjubileet 
til Skihytta. De vartet opp med åpen kafe, jubileumsrenn for store 
og små, taler og representasjon fra gamle, 
nåværende og kommende ildsjeler. 
 
Vi gratulerer SLIL ski med 40-årsjubilanten! 

Kilde: «100 år med idrett, Søndre Land 
idrettslags jubileumsberetning» av Kåre 
Kompelien. 
 
Foto: Roger Fløttum og Marianne Konow. 

Skihytta fyller 
40 år i 2018
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Åpent på Amundstuen 
7. til 10. juni 
 
På Amundstuen i Ringlia på 
vestsiden av Randsfjorden kan du
oppleve en levende husmannsplass.
Velkommen tilbake til gamledager 
når Sally tar med seg dyra
og flytter inn på ANNO Amundstuen 
i juni.  
Ulike aktiviteter og  kurs på plassen 
blir annonsert på facebook. og 
plakater.
 
Spinnetreff 7. juni kl 18.00 -  21.00. 
 
Kurs med fokus på bruk av naturen 
8. og 9 juni fra kl. 11.00.
Amundstumarsen 10. juni  

www.randsfjordmuseene.no

Seterdager gjennom hele juli
 
Hver torsdag gjennom hele juli åpner Lands Museum setra og 
inviterer til aktiviteter i Røstetunet og på setra på Lands Museum.  
 
På seterdagene er det mange spennende og lærerike gjøremål for både 
små og store. Ponniridning for barna, kaninene er på plass hver uke. Åpen 
museumsbutikk. Åpen kafé med servering av rømmegrøt, kaffe og kaker. 
Ellers vil aktiviteter variere noe fra uke til uke med aktiviteter som ysting, 
plantefarging, brødbaking, spinning, flatbrødbakst, såpekoking,mm Land 
kunstforening vil ha åpen sommerutstilling i Jemtlands villaen. 
Velkommen til skikkelig 
gammeldags sommeridyll.  
Og få med deg en guidet tur 
innom de gamle husene på  
Lands Museum.  
Åpent fra kl. 11.00 -16.00.  
Pris 100,- /50,-
(Program på Facebook for hver 
enkelt dag.)
Seterdagene 5. juli 
Seterdagen 12. juli   
Seterdagene 19. juli og 
Seterdagene 26. juli 

VESTÅSMARSJEN
26. august 2018

 
Land Rotaryklubb inviterer alle til en aktiv dag på Veståsen!
Marsjen avvikles hvert år den siste søndag i august, med 
start og innkomst på Aurlundsetera.
 
Marsjen går i område nord/øst for Skjelingshovde på 
grensa mellom Søndre og Nordre Land kommune.
To alternative løyper hvor begge går til Vesterås, og hvor 
kort løype, 7,5 km snur, mens lang løype, 15 km, går om 
Skjellingshovde.

Det er et poeng at marsjen skal være, i tillegg til trim /
aktivitet, en opplevelse av flott natur.
Det skal ikke være et jag om beste tid. Startkontingent kr 
60,-/kr 30,- under 14 år. Påmelding fra kl 10.00 – 12.00.

Amundstumarsjen 
 
Søndag 10. juni - Påmelding på 
Gamleskolen i Ringelia fra kl. 10.00 - 11.30 og 
du får en flott tur gjennom kulturlandskapet. 

                                                  På Amundstuen                     
                                                  blir du møtt av                                        
                                                  varmen i ovnen og                               
                                                  husmannskafe fra                                                                      
                                                  kl. 12.00

                                        Andakt ved Ole  
                                                   Kirsebom,                         
                                                   gamlepresten i den   
                                                   gamle prestekjolen

Røde kors kvinnekafe  

samles hver torsdag på Frivilligsentralen til felles aktiviteter 
og sosialt samvær. De lager mat, strikker, tar opp aktuelle 
tema og de har vært og servert kveldsmat på Hovli for å 
nevne noe. 
De har nå sammen med kunstner Carolline Ho- Bich-Tuyen 
sydd et banner som ble brukt i 17. maitoget i år. 
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Dokkadeltaet Våtmarkssenter 10 år

 
 

Fugledag med 10 årsfeiring
 
Mange besøkte Dokkadeltaet på den tradisjonelle fugledagen  
29. april. Da kunne de fremmøtte se på fugl med erfarne fuglekikkere, 
snekre fuglekasse, gå natursti og se ringmerking av fugl på nært hold. 
Det var mye vann og is i deltaet, men likevell flere fugl å se. Trane, 
stjertand, rødstilk, toppdykker, horndykker og mange andre arter ble 
observert av små og store fuglekikkere i deltaet denne dagen! 
De mange fremmøtte samlet seg flere ganger for å se ringmerking 
av fugl. Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Ornitologisk 
Forening Oppland, Naturvernforbundet i Oppland og Dokkadletaet 
Våtmarkssenter. 
 
I år var også våtmarkssenteret 10 år og dette ble feiret med en Flott 
og god toppdykker kake. 
 
Utstillingen i våtmarkssenteret ”Fugler i Dokkadeltaet” 
hvor publikum kan se 12 vanlige arter i deltaet med foto, tekst og 
utstoppet fugl er åpen onsdager og lørdager i skoleferien. I alt er det 
observert 270 arter i området.  Mer info på www.dokkadeltaet.no

Med turappen Outtt 
kan du finne fram til fine 
turmål og opplevelser, vi 
lar deg delta og gir deg 
muligheten til å forevige 
dine turer. Outtt gir deg 
veibeskrivelse og informasjon 
om flere turer i Land, blant 
annet alle våre erfaringsstoler.  

 
Sommeråpent  
 
Våtmarkssenteret på Odnes byr på 
servering hver onsdag og lørdag fra
kl. 10.00 - 16.00 i uke 26 - 32. 

Foto: Magnus Nygård
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KULTURSKOLEN I SØNDRE LAND 
 
SPILL Gitar med  vår gitarlærer Gaute 
Schrøder. Her får du lære å 
spille på akustisk gitar og el-gitar.
SPILL Slagverk i det gamle 
musikkrommet på ungdomsskolen,
ny lærer blir annonsert på vår 
facebookside.
SPILL Piano med vår pianolærer Anna 
Naglic. Undervisning på  
klaver i doktorrommet på Fryal.  
DANS Kreodans med Mai Elin Løkken som 
er kulturskolens dansepedagog og koreo-
graf. I gymsalen på Fryal. 

MODIG - musikk og drama i gruppe for barn som har diverse  
spesielle behov, og som ikke passer inn i de andre tilbudene vi har.  
SPILL med Søndre Land Skolekorps: Fløyte, Klarinett, Saksofon,  
Kornett, Horn, Baryton, Trombone, Tuba og Slagverk.  Sander  
Willassen er dirigent i korpset og Jan Tore Dreier underviser i brass. 
Hovedkorpset øver på tirsdager i gymsalen på Fryal. 
Lag TEATER med Søndre Land Barne- og Ungdomsteater  
Barne- og Ungdomsteateret i Søndre Land har en over 30 år lang og 
god tradisjon. Kulturskolen har i man-
ge år hatt et godt samarbeid med tea-
tret. Teatret ledes av Linda Slåttum og 
de øver på scena i  
rådhuset på mandagskvelder.

Se mer på Kulturskolen sin egen 
hjemmeside: www.slkulturskole.no  
 
Du finner oss også på facebook: 
www.facebook.com/pages/ 
Søndre-Land-Kulturskole
 
Foto: Marianne Konow

Program Land Kunstforening        
Festivalutstilling		
«Tid	for	Tømmer»	i		Fjøsgalleriet	.																																																										
Salgsutstilling	Einar	Sigstad.																																								
Lørdag	26.mai-søndag	17.	juni	2018.

Sommerutstilling	under	Seterdagene	på	
museet	torsdager	i	juli.

Høstutstilling	Fjøsgalleriet																																																																											
Salgsutstilling	Tor	Olav	Foss																																																																	

Lørdag	1.	september	-	søndag	16.	september

Juleutstilling med	lokale	kunstnere																																															
salgsutstilling	lørdag	

Festivalavisa 2018.indd   16 24.05.2018   11:02:37



Samling rundt Sluket 
Tekst og foto: Tor Arne Brekne 
 
Ungdomsklubben i Hov har blitt mer populær enn på lenge, takket være engasjert  
ungdom og et eget hus til fri utfoldelse.
 
To kvelder i uken er huset åpent for ungdom som trenger å komme seg unna foreldre og mas, 
eller som vil spille litt biljard eller Fortnite, eller kanskje helst bare henge litt.
De tre etasjene i huset utnyttes til det fulle, og det finnes mange rom og kroker man kan 
gjemme seg litt bort i. Faktisk er det noen kvelder slik at selv om det er 80 - 90 ungdommer inne 
på huset, så kan det virke nærmest folketomt for dem som kommer inn døra. 

Utenom ungdom er det stort sett natteravner vi ansatte ser på jobb, men vi oppfordrer dem som 
kommer for å hente sine etter en lang kveld på klubben til å ta en liten runde rundt og kikke litt. 
Det er ennå ikke noen som har kommet tilbake og vært skuffet over det de har sett.
 
Biljardkulene ligger stort sett ikke stille så lenge det er ungdom på huset, og på fredager har vi 
til og med turnering, der to og to spiller mot hverandre om sjansen til å vinne en fin premie. Når 
været tillater det, er også basketballen flittig i bruk, og det hender nok at den spretter borti dem 
som spiller utesjakk eller ditto bordtennis.
 
Inne har vi to TV-spillkonsoller, og hver kveld ruller og går det i stort sett enten FIFA eller Fort-
nite. Om det er fotballkamp eller annen «viktig» sport på TV, står det på nede i fellesrommet, og 
om noen har lyst til å se film har vi et eget kinorom med projektor, surroundlyd og ordentlige 
kinostoler. 

Ungdommene i klubben har sitt eget styre, som velges av medlemmene for ett år av gangen. 
Styret har ansvar for å være med og planlegge både vanlige klubbkvelder og de store arrange-
mentene vi har flere ganger i året. 

Det kanskje aller gjeveste er det store julebordet, der alle pynter seg litt ekstra, vi inviterer en 
eller flere profesjonelle til å underholde, og selvsagt mye god mat, dans og konkurranser.
Ellers er også nattklubbene veldig populære. Da får ungdommen husere hele natten gjennom, 
mens vi voksne gjør et solid innhugg i kaffebudsjettet og henger med så godt vi kan. Natt til 
første mai er det enten nattklubb eller et større arrangement i idrettshallen. 

Vanligvis er 8. klasse nedre aldersgrense for å komme inn på klubben, men et par 
ganger i halvåret har vi juniorklubb, der 4. til 7. klasse får komme inn og erfare 
klubben som skal bli «deres» om noen år.  
 
På Juniorklubb er styret vårt med hele kvelden, og finner på leker og konkur-
ranser for å prøve å få brukt opp noe av energien som konstant får påfyll fra 
kiosken vår. Kiosken er ikke åpen på vanlige klubbkvelder, men til gjengjeld kan 
man på tirsdager kjøpe seg varm mat for tjue kroner; det gjør godt som en påfyll 

mellom skole og trening eller andre aktiviteter.

Under Tid for Tømmer flytter vi klubben ned i Kråkvika på  
fredag, og inviterer alle fra 8. klasse og oppover til 19 år til  
mye moro i vannkanten!

Det mest populære på årets arrangement 
natt til første mai var skumbassenget.

Innebandyturnering, med gavekort som 
førstepremie.

Basketballen får sjelden ro i fint vær.

Det er nesten konstant mye ungdom i 
nærheten av biljardbordet.

 
Nye hurtigladere for El-biler er på plass i Hov sentrum.
 
Anlegget – som driftes og eies av Fortum AS har kapasitet til å hurtiglade 4 
elbiler på en gang, samt at det er montert et ladepunkt for biler som ikke er 
utstyrt med hurtiglading.

Parkeringsarealet, som ligger utenfor ungdommens hus,  vil, sammen med 
hele sentrumsvegen bli oppgradert i løpet av sommeren. 

Ny asfalt og oppmalte parkeringsplasser, opprydding og forbedring av 
linjer og etablering av fartshumper kommer på plass, sammen med ny 
fartsgrense på 30km for hele Sentrumsvegen.

Festivalavisa 2018.indd   17 24.05.2018   11:02:48



Intervju med Einar Sigstad av Elisabeth Rom Haugerud

Boken Lyset fra Elva, Noen junidager langs Etna er Einar Sigstads tredje bok, i en syklus av fire bøker om naturen. Sigstad følger årets sirkel, vinter, 
vår, sommer, og vinter, hvorav Lyset fra Elva representerer sommeren. På spørsmål om hvorfor Sigstad valgte akkurat den elva, så svarer han at 
han var nysgjerrig på elva. Denne elva er en av  få elver som er spart for kraftutbyggingen, og som han skriver i innledningen i boka, det finnes 
knapt ei bygd eller by i dette landet uten en elv. Elver er en stor del av den norske naturen, og han føler at han har et ”elveengasjement”.  
Boken er fylt er med tekst skrevet av Sigstad selv, og maleriene er malt med oljemaling.  
 
Stilen på maleriene er nasjonalromantiske, og man får assosiasjoner til nasjonalromantikken 
og dens storhets tid. De er svært detaljerte, og gjengir landskapet slik det er, kun med noen få 
justeringer for komposisjonens skyld. Dyr er også en del av komposisjonen i mange av maleriene, 
og Sigstad bestemte seg tidlig i prosessen for å gjemme et dyr i hvert bilde. På denne måten 
utfordret han seg selv, og utfordrer tilskueren til å studere maleriet. Sigstad sier at han med 
denne serien ønsker å gi en hyllest til landskapet og naturen. Ved å både skrive male gir han en 
bit kulturhistorie til leserne om gamle landskap og naturen vi omgir oss med.   
 
Hans ønske og håp er at folk skal få lyst til å utforske vår dyrbare og vakre natur, hvorav han 
gjennom denne serien gir oss fakta, egne opplevelser, og smakebiter av naturen i form av hans 
vakre naturskildringer. Jeg har vendt tilbake til naturen, og til rene  naturbilder, og det kjennes 
godt sier Sigstad. Det har vært deilig å gjøre akkurat slik jeg har hatt lyst til, uten å tenke på at det         Sigstad utenfor atelieret           
skal være innenfor samtidskunstens rammer, avslutter Sigstad.                                                                             Foto: May - Britt Bjørlo Henriksen
                                    ETNA                                                                               ROTVOLLA                                                                         SKAGET                                                
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 Søndre Land folkebibliotek

Åpningstider i sommer

FRA 26. JUNI TIL 17. AUGUST:

TIRSDAG:    12.00 – 18.00
ONSDAG:    10.00 – 15.00
TORSDAG:  10.00 – 15.00
 

VANLIG ÅPNINGSTID FRA  
23. AUGUST: 

TIRSDAG: 12.00 -19.00
ONSDAG: 10.00 - 15.00
TORSDAG: 12.00 - 19.00
FREDAG: 10.00 - 15.00

med tekster av Norges nobelprisvinnere i litteratur formidlet 
av skuespiller Gro Ann Uthaug og 
med tonefølge av fiolinist Marieke 
Bettman.  
Vi har også arrangement i 
samarbeid med andre. I samarbeid 
med Folkeakademiet Land hadde 
vi Litteraturprat med Hans Olav 
Brenner, Søndre Land IL sto for 
foredraget Helvetesløpet med 
Ole Christian Dalby og vi fikk høre 
om og smake tang og tare under 
foredraget med Claudia Seifert og 
Falland.
Den siste tirsdagen i hver måned 
har vi en koselig lesegruppe på 
biblioteket. Her snakker vi om 
månedens bok, og mye annet. Vi er 

mange, men har plass til flere. Ta 
kontakt om du har lyst til å være 
med.
Det siste året har vi invitert 
barnehagene på musikkteater, 
da var det 70 barn her. 
Skolestarterne fikk være med 
på Boklek, og vi drar jevnlig 
ut til barnehagene for å ha en 
lesestund og sette igjen en bokkasse. 

Hans Ludvig Fredheim og 
Ivar Nordhagen har vært her 
og fortalt om Gardsnissen 
Grautes eventyr.
For de litt større barna 
arrangerer vi Sommerles, som 
er en digital lesekampanje 
for 1.-7. klasse som varer 
fra 1. juni til 31. august. På 

sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, 
prøv det nye spillet, få kule premier og lesetips, lese den 
eksklusive sommerlesfortellingen, løse oppgaver og følge 
med på hva vennene dine leser! Kodeord og premier henter 
du på biblioteket.
I fjor hadde vi en utstilling om Randsfjordkonflikten i biblioteket 
under Tid for Tømmersom var godt besøkt. Den ble satt opp igjen 
i forbindelse med 1.mai-feiringen i kommunen etter ønske fra 
arrangementskomiteen.
Ellers har vi fått nye publikums PCer, og en ny kopimaskin som 
også kan skanne dokumenter.
Vi her på biblioteket er veldig takknemlige for 
publikumsresponsen på våre arrangement, vi har publikumstall 
som langt større bibliotek misunner oss. 

”Les en god bok og bli klok.”

Tømmerkultur, foredrag og utstilling på biblioteket 
fredag 15. juni kl. 18.30 - 21.30, i forbindelse 
med Tid for Tømmer. Salg av mat.

Velkommen!

Foto: Signe F. Aune og M.Konow

Søndre Land folkebibliotek skal være en  kunnskaps- og 
kulturarena som er godt kjent blant og lett tilgjengelig for alle 
kommunens innbyggere.  I tillegg vil vi 
gjerne være en hyggelig møteplass hvor 
det er lav terskel og høyt under taket.
På biblioteket finner du et bredt utvalg av 
bøker, aviser, tidsskrifter, film, lydbøker, 
e-bøker og tegneserier.  
Er det noe vi selv ikke har, kan vi låne inn 
fra andre bibliotek.   
Biblioteket i Hov har publikums-PC og 
trådløst nett.  
Har du spørsmål kan du ringe biblioteket i 
Hov på telefon 61 12 66 50 eller sende oss 
en mail på sondreland.bibliotek@sondre-
land.kommune.no. 

Vi finnes også på facebook. I tillegg 
anbefaler vi å sjekke ut våre nye nettsider 
under Søndre Land Kommune. Der 
kan du søke i katalogen vår, logge deg 
inn i mappa di, lese om kommende 
arrangementer og mye annet.
Siden sist har vi hatt flere interessante 
arrangement på biblioteket. Vi har 
hatt bok-kvelder, foredrag, teater og 
litteraturfestival. 

Høsten 2017 hadde litteraturfestivalen Bok og Folk 
femårsjubileum. Bok og Folk er et samarbeid mellom Søndre 
Land folkebibliotek, Nordre Land folkebibliotek, Lands museum 
og bokhandelen Gjølberg 
Libris. Programmet var som 
vanlig fylt av gode og kjente 
navn, som Helga Flatland, 
Thor Gotaas, Hans Olav 
Lahlum, Linn T. Sunne, Levi 
Henriksen og Bodil Nordjore.  
Barna hadde en feststund 
med Aleksander K. Brown 
og illustratør Andreas Iversen som tegnet og fortalte om Edward 

Rubikon.
 På bok-kveldene våre har vi hatt 
besøk av Trude Teige, Kirsti Blom 
og Torgeir Rebolledo Pedersen. 
Kjell Samkopf bidro med musikk 
til den ene kvelden.
På høsten hadde vi lørdagsåpent 
under arrangementene 
Høstjakta og Jul i Søndre Land.   
Husflidslaget holdt til i biblioteket 

under Jul i Søndre Land, noe som var veldig trivelig.
I mars hadde vi en vinterkonsert , en fin kveld med Hans 
Ludvig Fredheim og Arne Fjeld Rasmussen. Uka etter var 
teaterforestillingen Kransen og kronen på besøk, en forestilling 
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Hov barne og ungdomsteater er 40 år i 
2018 i den anledning ønsker vi å begynne 
markering under  tid for tømmer.
Vi har lykkehjul med fine premier og ansiktsmaling og 
kanskje noen andre overraskelser.
Håper du kommer bortom oss å hilser på.

 Hov Barne og ungdomsteater  40 år!

(Bildeoppsettet over er levert av Guro) 
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Lille Odnes Gård  - Peder Aadnes Kunstgård 

Hester, kunst, formidling og forvaltere av en særegen kunsthistorie i 
Søndre Land.
Elisabeth og Geir Rom Haugerud fortsetter sin aktivitet etter 
oppstarten for snart to år siden. Husene og hagen er under stadig 
utvikling og istandsettelse for å møte planene. 
Siw Volden er samarbeidspartner i utvikling og gjennomføring  

                                                                                                                         Foto: Tone Gellein
 
av prosjektene (markeds- og arrangements- ansvarlig for Moelv 
handelsstand). 

Eierne står trygt på tunet og sammen med tre barn i alderen 11-14 år,  
3 hester, 2 hunder og en katt er det mye liv i hverdagen. Og så skal 
stedet også fylles av aktiviteter for kunstnere, kunstneropphold 
(residens), forbipasserende overnattings-gjester, workshops og 
foredrag.

Mens Elisabeth leder utviklingen av aktivitetene og arbeidet innendørs 
tar Geir seg av kulturlandskapet utendørs og skaper luft, rom og utsikt 
med sirlig plasserte kvist, greiner, stein og stubber. 

Elisabeth har selv røtter i Valdres og sier at Peder Aadnes Kunstgård 
er en av få steder hvor hun kjenner seg hjemme. Hun er selv kunstner 
med bakgrunn i foto, film og litteratur, og hun har både praktisk og 
teoretisk utdannelse i kunst og kulturfag, fra ut og innland, som utøver 
og som prosjektleder. 

Beliggenheten i landskapet, med utsikt til Land Sag og Dokkadeltaet 
Nasjonale Våtmarkssenter, Odnes skole, og med Odnes Hotell like i 
nærheten er nærmest perfekt, her stod Peder Adnes og jobbet, her ble 
han født og her døde han. 
 
Tekst: Tone Gellein

PEDER AADNES KUNSTGÅRD

Tekst av Elisabeth Rom Haugerud
Foto: arkivfoto Digitalt museum.

Peder Aadnes Kunstgård alias “Lille Odnes Gård” rommer mye 
historie, og var stedet hvor Norges første kunstmaler Peder P. 
Aadnes bodde og virket som kunstner. Professor Carl W. Schnitler 
mente at Aadnes hadde en frodig malerisk opprinnelighet som 
ingen annen norskfødt kunstner på 1700-tallet, og at han derfor 
maktet å gi en umiskjennelig hjemlig tone til hvert portrett og 
veggmaleri, for i ham «pulserte det norske temperament friskere 
enn hos noen anden av tidens kunstnere.» Det forhistoriske som 
er tilknyttet gården er til å føle og ta på. 
Residensopphold
Vi ønsker alle typer kunstnere velkommen til Residensopphold. Vi 
har residensopphold for en eller to kunstnere for inntil 14 dager 
om gangen.

Workshops
Det vil bli arrangert ulike workshoper på gården gjennom hele 
året, med størst vekt på maleri, fotografi, film og litteratur.

Foredrag i Peder A. Aadnes Stua
Bolighuset til vertskapet er huset hvor Peder A. Aadnes bodde 
og virket. I dette huset finnes fortsatt spor etter kunstneren da 
stuen er dekorert av kunstneren selv. Det spesielle med Peder A. 
Aadnes Stua er ikke bare dekoren, men veggene er også laget i 
perspektiv, slik at malerier på veggene skulle komme til sin rett. I 
huset finnes også flere dører som er dekorert av kunstneren. 
På forespørsel tar vertskapet imot gjester i stuen, samt gir 
gjestene et historisk foredrag både om Peder A. Aadnes, og stedet 
i seg selv. 

B & B (Bed and Breakfast)
Peder Aadnes Kunstgård kan også tilby boende i en historisk 
atmosfære, hvorav hvert rom har sitt spesielle preg og er 
alle navngitte etter kjente historiske kunstnere. Det finnes 5 
doble soverom, og en sovesal med plass til 10 personer. Både 
helpensjon og selvkost er mulige valg.

Følg oss på Facebook: Peder Aadnes Kunstgård

Kontaktinfo: 
Elisabeth  Rom 
Haugerud 
Mobil: ( +47) 906 
64 643
 

Foto: Tone Gellein
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Konserten er i møkkjelleren  
 
Torsdag 7. juni kl. 19.00 med Bergegarda mannskor    
 
Koret har hatt en travel sesong og topper semesteret med en sommer-
konsert før de avslutter med sommersangersstevnet og tur til Tyrol.  I til-
legg har  dirigent Birgitte Rosenberg tatt initiativ til et sammensatt  
ungdomskor fra Søndre og Nordre Land som vil delta.  
Billetter kr 150,- v/inngangen.  Salg av mat og drikke.  
 
Fredag 17. august kl. 19.00 med Knut Anders Sørum

Artisten, musikeren og låtskriveren med den store  
stemmen vant i Stjernekamp på NRK i 2016, og har  
i etterkant av dette reist landet rundt på kulturhus  
og festivaler med bandet sitt.  
Låter fra Sørums tre album inkludert både Prøysen-tolkninger («Prøysen») 
av den sterke typen, soul på totning («Ting Flyt») og ikke minst låter 
fra albumet Sørum ga ut i 2016 produsert av Erik Hillestad og Kjetil 
Bjerkestrand («Audiens 1:1»). 
 
Etter 20 år som profesjonell artist har Sørum endelig fått en plass i den 
nasjonale bevissthet. Musikalsk fest, i sal og på scene – med sjel og hjerte 
på rett sted. 
Billetter kan bestilles på epost: lars@ringelien.no. Pris kr 300,-.  Kontant
og vipps ved inngangen.  Mat og drikke selges.    

Landslaget 
 
Starter opp øvelsene for høsten  
mandag 20. august  
i kantina på ungdomsskolen.  
 
Øvelsene varer fra 19.00-21.30 med en god kaffepause.  
Koret skal denne høsten bli mer kjent på Hedmarken, og 
med Nes sangforening. Samarbeidet munner ut i konserter 
23.november i Hov, og 24. november i Thingnes kulturhus. 
På repertoaret står et potpurri av musicals.   
 
Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til koret. 

Planlegg alderdommen
- hva er viktig for deg??

Ei messe med fokus på tilbud og aktiviteter til  
pensjonister i alle aldre!

Det blir  stands fra frivillige organisasjoner,  
kommunale instanser, bedrifter mm. 

Underholdning ved Søndre Land seniordans og 
Toten Treningssenter.

Søndre Land Rådhus onsdag  
6. juni kl. 14.00 -  18.00.

Hov. Foto: Bjørnar Iversen
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Handelstanden 
i  Sentrumsvegen

under Tid for  Tømmer 
lørdag 16. juni

    Planter, blomster og busker til hagen! 
Tilbudstorg under  
Tid for Tømmer med  
mengder av varer til 50-70%  
 30% på ALLE fotballsko
 20% på ALLE joggesko
 
Masse flotte nyheter i butikken!

Søndre Land  
Næringsforening  
ble stiftet 18. april 2018

Vårt mål er å jobbe med  
nettverksbygging, markedsføre og 
synliggjøre kommunens næringsliv både ovenfor kom-
munen som stor innkjøper og eksternt mot markedet, samt 
være en høringsinstans og pådriver i kommunale saker.

I tillegg mener vi det er behov for at næringslivet i Søndre 
Land står sammen og i fellesskap arbeider for å sette saker 
på dagsorden. Det er vi i næringslivet som best vet hva som 
skal til for å få økt aktivitet blant eksisterende næringsliv og 
gjøre kommunen attraktiv for nye virksomheter.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Se nettsiden vår https://slnf.no/ og ta gjerne kontakt.

SØNDRE LAND
NÆRINGSFORENING

Hov Blomster
Vi har 20 års jubileum,
og feirer med  
-20 % på alle blomster                                  
fredag og lørdag. 
Flere gode tilbud i 
butikken.

 
Sommersalget starter
under  
Tid for Tømmer !!

Velkommen innom for en lokal og hyggelig 
handel!

      
    Stort sommersalg starter  
                på festivalen!
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Frivilligsentralen
 
Frivilligsentralen har sommerferie: 2. juli – 6. august.
 
Åpningstid i juni og august: Mandag – fredag 9 – 14.30. 
Velkommen innom for en kopp kaffe og/eller en prat. 
  
VI HAR BEHOV FOR FLERE FRIVILLIGE - ta kontakt med oss for 
mer informasjon, hvis du har en time eller to til disposisjon 
innimellom.
                                                                            
NYE TILBUD: 
Sommerallsang på Hovli tirsdag 12. juni kl. 11.00.       
Tid for Tømmer: Frivilligsentralen holder åpent 
lørdag  
16. Juni kl. 10.30 – 15.00. Kaffe- og vaffelsalg. 
Vi har også besøk av Terje og noen av hundene 
hans. VELKOMMEN.
Skolestarterdag tirsdag 19. juni. Tilbudet sendes 
barnehagene. 

Busstur til Strand Fjellstue i Espedalen: Onsdag 20. juni. 
Med avreise kl. 09.00. Se oppslag på Frivilligsentralen.
Busstur for kommunens eldre innbyggere: Tirsdag 26. juni. 
Se oppslag på Frivilligsentralen.

Aktivitetsdager 2018 blir avholdt 15. – 17. august. 
Påmeldingsfrist 18. juni.
August-tur med Frivilligsentralen: 22. august reiser vi  til 
Hamar med besøk på Jernbanemuseet og Domkirkeodden.  
Se oppslag på Frivilligsentralen og på vår nye hjemmeside.
 www.sondreland.frivilligsentral.no   Følg oss på facebook.  
Alle foto: Marit Hultmann/Frivilligsentralen

Tilbudstorg under  
Tid for Tømmer med  
mengder av varer til 50-70%  
 30% på ALLE fotballsko
 20% på ALLE joggesko
 
Masse flotte nyheter i butikken!

MANDAG:                                                                  
Leksehjelp for elever i barneskolen og ungdomsskolen:  
kl. 13.00 hver gang. Oppstart etter ferien 28. august. 
Aksjon Turmål 2018– tur med Kjentmann:  
Juni: 4., 11., 18. og 25. August; 13., 20. og 27.   
Avreise fra Frivilligsentralen kl. 17.30 eller oppmøte  
på utgangspunkt for tur (se turkort) kl. 18.00.                                                          
TIRSDAG:
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME: På Frivilligsentralen en 
tirsdag i måneden kl. 12.00 Her vil vi støtte og inspirere hverandre.  
Tirsdag 12. juni og 21. august.  Velkommen!
Strikkekafe: Ta med deg håndarbeidet og møt opp til en hyggelig 
stund. Sommerferie. Vi starter opp igjen tirsdag 4. september 2018.
Lesesirkel på biblioteket: 
ONSDAG:                                                                                   
Tur kl. 10.30 for alle som har lyst til å bli med. Oppmøte utenfor 
Frivilligsentralen.                                            
Landingsplassen kl. 12.00:                                                          
Juni 2018            August 2017                                                                                                 
6. Kaffe og vaffel           8. Kaffe og vaffel
13. Quiz                                                 15. Kaffe og vaffel
20. Busstur Strand Fjellstue            22. Busstur til Hamar
27. Åresalg                                           29. Åresalg 
Siste Landingsplass før sommerferien 27. juni.
LANDINGSPLASSEN ER STENGT PÅ DAGER MED TUR.       
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år. Ta kontakt med 
Frivilligsentralen for å sette deg på venteliste. Oppstart etter høstferien.                                                                                     
TORSDAG:  
Knerte-Treff 
Kl. 11.00 – 14.00 annenhver uke i like uker:  
Treff for småbarn og er en fin måte å knytte kontakter. Lunsj kr. 35,-.
Besøk av helsesøster. Siste før sommerferien 14. juni. Første etter 
sommerferien 23. august. 
Selvhjelpsgruppe for SLAGRAMMEDE en torsdag i måneden på 
Frivilligsentralen kl. 12.00. Her møtes vi til en god prat over kaffekoppen.  
Torsdag 21. juni og 30. august. Er dette noe for deg, er du hjertelig 
VELKOMMEN!
Sang og bevegelse en torsdag i måneden til musikk på Hovli 
kl. 10.45 – ingen i juni. Første etter sommerferien: 30. august.                                                           
Røde Kors Kvinnekafe: kl. 18.00
FRIVILLIGSENTRALEN HAR BATTERIER TIL HØREAPPARAT. KR 35,- 
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For femte år på rad arrangeres «Tid for Tømmer – en 
bygdefestival» i midten av juni her i Søndre Land. 
 
Nå har festivalen virkelig blitt en tradisjon når vi 
kan feire 5-års jubileum! 
 
Festivalen har utviklet seg til å bli et samlingspunkt så vel som en 
konsertarena, faglig påfyll, motbakkeløp og mye mer! 
 
Festivalstyre: 
 
I desember 2017 vedtok formannskapet i Søndre Land at 
Tid for Tømmer skulle styres av et festivalstyre bestående av 
representanter fra handelsforeningen, Fjordflyt, Fra Fjord til 
Helvete, Land Kunstforening, skogbruksnæringen, politisk 
representant og avdeling for kultur, idrett og fritid.  
Festivalstyret har i år bestått av: Mari Stenerud, Kjell-Arne Jensen, 
Lars Bjørnsveen, Else Berit Røine, Paul Øksne, Jon Odden, Jens 
Mørch og Sander Willassen. 
 
I  sentrum fortsetter Sentrum Café med å holde åpent med 
musikk for hatten, Land Catering har også i år pubkveld etter 
Fjordflyt. 

Markedsdag: 

På lørdagen vil det myldre av liv i Hov sentrum.  
Dersom du ikke har meldt deg på med stand, send en e-post 
til tidfortommer@sondre-land.kommune.no så ordner det seg 
nok.   
 

Festivalavisen er kulturnytt for juni, juli og august.  
 
Frist for stoff til septemberutgaven av kulturnytt er  
7. august. Send til kulturkalender@sondre-land.
kommune.no. 

Layout: Marianne Konow 
Redaksjon: Kulturkontoret 
Foto: Marianne Konow, der ikke annet er nevnt
   

VELKOMMEN TIL TID FOR TØMMER – en bygdefestival i Søndre  Land.
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Jon Balke ¤ Søndre Land IL ¤ Inger Hagen ¤ 

Sander Willassen ¤ Einar Struksnæs ¤ Freddy 

Edvardsen ¤ Signe Fløystad Aune   ¤ Pål Odnes  

¤ Roger Vestrum ¤ Jennifer Myskja Balke  

¤ Ingrunn O. Myrland ¤ Marit Hultmann 

¤ Frivilligsentralen ¤ Tone Myskja ¤ Lands 

Museumslag ¤ Finn Øksne ¤ Jens Mørch ¤ Erle 

Lindberg ¤ Randsfjord Handel ¤ KIWI ¤ Lise 

Sørhagen Haugen ¤ Mattis Myrland ¤ Marianne 

Konow ¤ Mari Stenerud ¤ Land Kunstforening  

¤ Lars Erik Narmo ¤ Søndre Land folkebibliotek 

¤ Tone Gellein ¤ Søndre Land kulturskole  

¤ Tobias Jevnesveen ¤ Amalie Noraker Pettersen 

¤ Jonas Sandsengen Tollefsrud ¤  Magnus 

Hansen ¤ Sigurd Bøe Stenseng ¤ Caroline  

Ho-Bich-Tuyen Dang ¤ Land Trykkeri ¤ Grette 

Gård og Galleri ¤ Søndre Land handelsforening 

¤ Else-Berit Røyne ¤ Alf Bergum ¤ Unn Haug ¤ 

Kolbjørn Haug ¤ Helge Røyne ¤ Viken Skog ¤ 

Stenerud AS ¤  Rema 1000 ¤ Roger Fløttum ¤ 

Ellinor Myskja Balke ¤ Øystein Longva ¤ Komité 

for Lokalsamfunn ¤ Trym Leonard O. Øen ¤ 

Sander Willassen ¤ Brit Hvalbye ¤ Sølve AS  

¤ Land bygdeungdomslag ¤ SLUKET/Klubbstyret 

¤ Aleksander Beritsveen ¤ Tor Arne Brekne  

¤ August Lindbråten ¤ Anna Øiom ¤ Hagenborg 

¤ Sander Holte ¤ Jenni Askvig ¤ Markus Midteng 

Vikersveen ¤ Kjell-Arne Jensen ¤ Lars Bjørnsveen 

¤ Else Berit Røine ¤ Paul Øksne ¤ Jon Odden

¤ Tove Mette Stensvold ¤ Kine Boie Sørhagen   

¤ Roger Fløttum

Bygdefestivalen i Søndre Land realiseres av

VELKOMMEN TIL TID FOR TØMMER – en bygdefestival i Søndre  Land.
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TID FOR TØMMER
Bygdefestival i Søndre Land

FESTIVALPROGRAM 15.- 17. juni 2018
FREDAG 15. JUNI

               Kl. 17.30: OFFISIELL ÅPNING av 
 TID FOR TØMMER 2018 
              ved FALL årets vedskulptur på                     
 Øvre Fall med ordfører Terje Odden.
              Land Kunstforening arrangerer.
              Festivalorkester
 Veteranbilkortesje til Hov 
 (fra Øvre Fall)        
              
 Kl. 18.00: UNGDOMSKLUBB i FJÆRA!
 Ungdomsklubben flytter til Kråkvika  
 med grilling, volly-ball, musikk, grilling  
 m.m. Fri inngang.

 Kl. 18.30-21.30: 
 TØMMERKULTUR i 
 Søndre Land  folkebibliotek:

 - Om FALL årets vedskulptur, 
 og HÄNDELSER med kunstner
 Anna Widén. 
 
 - «Ny SKOGindustri - HVA SKAL TIL?». 
 Foredrag og samtale med
 Christian A. Smedshaug, AgriAnalyse

 -  Bygging med massivtre med   
 Emil Haug
 - Vannbåren varmeleveranse til   
 Nye Hovli Omsorgssenter med 
 Hov Bio Varme 

- Musikk: Konsert med Haldor Røyne
og musikk med poesi: Haldor Røyne og 
Tone Gellein

 

              UTSTILLINGER :
HÄNDELSER - Temporär skulptur i 
natur 2005-2016 med Anna Widén 
Søndre Land folkebibliotek 

Land kunstforening presenterer 
Festivalutstilling med Einar Sigstad 
Fjøsgalleriet på Grette Gård  
 

LØRDAG 16. JUNI

BORGERDUGURD & MARKEDSDAG
       Kl. 10.00 – 15.00:  
 ÅPENT HUS med kafé på           
       Ungdommens Hus, masse aktivitere for   
       barn og unge.
 Salgsboder og marked, Hoppeslott!
 Kl. 10.00 - 15.00
 Søndre Land  folkebibliotek m.   
 åpen utstilling Anna Widén
 Åpent Ungdommens Hus    
 m.aktiviteter og kafé for alle.
       Kl. 11.00: Dugurd/Felles lunsj 
 (fri lunsj fra butikkene i Hov), ved   

 festivalscena
       Kl. 12.00 - 14.30: Festivalscene med 

underholdning: Kreodans, sang og 
musikk! 

       
Kl. 12.00 «Fra Fjord til Helvete» 
Motbakkeløp fra Kråkvika gjennom 
Sentrumsvegen til Helvete. 
Premieutdeling på scena.

 Kl. 12.30: Historisk vandring i Hov 
sentrum med Land museumslag og 
arkeolog Lars Erik Narmo.

       oppmøte ved Treninga i Hov.
 Kl. 12.00 – 16.00: Festivalutstilling 

med Einar Sigstad 
Fjøsgalleriet på Grette Gård 
Kl. 13.00 - 15.00: Live musikk på 
Sentrum Café med Marita Rødstad 
og Simen Strand

       

FJORDFLYT
       Kl. 17.30: Konsert i Kråkvika på  

Randsfjorden og ferja «Rand» 

STEIN TORLEIF BJELLA 
 (m band)
 GURLS 

   m Ellen Andrea Wang
 

 Stor takk til Kolbjørn og Unn Haug   
               for ferja «Rand»!

Billettpriser: Familie kr. 800,- (2 voksne 
og inntil 2 barn/ungdom 8-18 år) / 
Voksne kr. 400 / Ungdom/student kr. 
200,- / Barn under 8 år gratis /Båtbillett 
kr. 600,-.  
Billetter på www.ticketco.no, i 
Kråkvika (med betalingsterminal).

 
 Kl. 20.00 Pubkveld på Land Catering
 Konsert med LAND ROVERS 
 ca. fra kl. 22.00

 SØNDAG 17. JUNI

UTE I GRENDENE
Kl. 11.00: Utendørs gudstjeneste 
 i Odnesbakken med kirkekoret . 
Med sogneprest Gitte Bergstuen 
(arr. Kirken i Land og Odnes Vel)

Kl. 12.00 - 16.00: Galleri Grette, 
       Fjøsgalleriet på Grette Gård 

Åpen utstilling.

     Informasjon og kontakt: 
epost: 

 tidfortommer@sondre-land.       
               kommune.no 
                             
 Sander Willassen, kultur,  
              mob: 9750 6902
              Tone Gellein, kultur, mob: 9065 2603
               Mari Stenerud, festivalstyret ,  
         mob: 4120 5076
               
              Festivalkoordinatorer:
     Øystein Longva  og Ellinor Myskja   
 Balke.  Trym Røen.  
         Tlf: 6112 6400 // 9209 2987 

                
               www.sondre-land.kommune.no 
               og finn oss på 
         
               facebook Tid for Tømmer 2018

   

    

 Festivalen arrangeres av 
Søndre Land kommune, Søndre 
Land handelsforening, Land 
Kunstforening, 
Frivilligsentralen, Madstun as, 

       Søndre Land IL, Hele Vestsida, 
frivillige lag og foreninger, 
Ungdomsrådet, Randsfjordmuseet 
avd.Lands 

              Museum, Ungdomsrådet og er      
              støttet  av Oppland fylkeskommune,   
              Søndre Land kommune, Norsk      
              Kulturråd, Vedskulptur og        
              Fjordflyt er produsert av Madstun as.
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